
Exkurze Celostátní sítě pro venkov – zdroj inspirativních nápadů pro podnikání 

Celostátní síť pro venkov („CSV“, „Síť“) připravuje pro své partnery a další zájemce o rozvoj 

venkovského prostoru řadu zajímavých aktivit. Mezi nejoblíbenější patří exkurze, v rámci kterých mají 

účastníci možnost poznat inspirativní příklady podnikání a zároveň mají prostor pro osobní výměnu 

zkušeností s ostatními účastníky exkurze. Na konec září byla pracovníky Sítě v NUTS 2 Severozápad 

připravena čtyřdenní exkurze po farmách v jižní části České republiky.  

Na cestě dlouhé cca 800 km byla navštívena řada zajímavých zemědělských farem, z nichž jsou pro 

zájemce zachyceny postřehy ve čtyřech krátkých reportážích (dle programu jednotlivých dní). 

Obsahově jsou v textu navštívené společnosti představeny spíše z pohledu čerpání dotací z Programu 

rozvoje venkova („PRV“). V průběhu 4 dní však byla účastníky rozebrána a (často bouřlivě) diskutována 

celá řada dalších zemědělských i nezemědělských témat. Dotační podpora z PRV byla ze strany 

účastníků exkurze i od majitelů navštívených farem hodnocena jako přínosná, nicméně často zaznívaly 

připomínky k příliš velké administrativní náročnosti finančně náročnějších projektů. Zemědělští 

podnikatelé z menších farem často nemají časové možnosti ani dostatek znalostí, aby zvládli bezchybně 

celý administrativní proces od podání žádosti o dotaci do proplacení projektu. Také v oblasti 

preferenčních kritérií by se mělo více myslet na menší farmáře.  

 

Den první – 29. 9. 2021 

Program exkurze byl zahájen na zemědělské farmě v Herouticích na Benešovsku. Tato farma je 

orientována na chov koní, a tak i první projekt realizovaný v Programu rozvoje venkova  

2007-2013 byl zaměřen na zlepšení podmínek pro ustájení zvířat. Z PRV 2014-2020 byl prostřednictvím 

místní akční skupiny („MAS“) Posázaví o.p.s. podpořen projekt na rozšíření služeb farmy pro 

agroturistiku. Byl vybudován altán a přístřešek, pořízeny židle, stoly, venkovní lavice, byla upravena 

okolní zeleň. Díky tomuto projektu je zajištěna vyšší návštěvnost na farmě a návštěvníci zde zůstávají 

více dní, protože jsou zde i příjemné ubytovací prostory. Zdejší místo se stalo velmi oblíbené mezi 

svatebčany. Probíhají zde i různé akce pro děti (výcvik jízdy na koni, tábory). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obec Obora u Malšic bylo další místo v programu odborné exkurze. Zdejší soukromě hospodařící 

zemědělec realizoval v rámci PRV 2007-2013 projekt s názvem „Bioplynová stanice, zpevněné plochy 

přípojka nízkého napětí (NN), vysokého napětí (VN) trafo a skladovací plochy“. V bioplynové stanici se 

využívá hnůj z dobytčí farmy a kukuřice. Teplo z bioplynky je využíváno v minipivovaru, který byl na 

farmě postaven s pomocí dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu, a dále slouží i 

k vytápění 22 objektů v obci. Vzniklá elektrická energie slouží k nabíjení faremního elektromobilu. 

Nedaleko areálu byla vidět i faremní chmelnice. Majitel farmy se velice zasloužil i o zrekonstruování 

zdevastovaného historického objektu špýcharu v nedaleké obci Želeč.  

 

Poslední místo prvního dne exkurze byla obec Dříteň, kde místní zemědělský podnikatel provozuje svoji 

zemědělskou výrobu s kouřícími chladírenskými věžemi jaderné elektrárny „za humny“. 

Obhospodařovat pozemky v tak „zadrátované“ krajině je jistě náročné a vyžaduje to hodně umu a 

opatrnosti při zemědělských pracích. Pan majitel hodně spolupracuje se sousední farmou - vzájemně 

si půjčují stroje pro práce v rostlinné výrobě. Na farmě nebyl realizován projekt z PRV. 


